
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة رياضة مدرسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9sports                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة رياضة مدرسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9sports2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعدادي
كرة السلةكرة السلة

السلميةالسلميةالسلميةالسلمية

الصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعدادي
  كرة السلةكرة السلة

السلميةالسلمية  التصويبةالتصويبة السلميةالسلمية  التصويبةالتصويبة



  علىعلى  تكونتكون  ٔانٔان  يجبيجب  أالولىأالولى  الخطوةالخطوة  وهذهوهذه  القدمينالقدمين  إحدىإحدى  علىعلى  ليهبطليهبط

أالخرى أالخرى  ..أالخرى أالخرى   بالقدمبالقدم
    ..ٔاوالٔاوال  أالرضأالرض  المستالمست  التيالتي  القدمالقدم

  اليداليد  لركبةلركبة  المقابلةالمقابلة  اليداليد  بٔاصابعبٔاصابع  ليصوبليصوب  الكرةالكرة  اليديناليدين  إحدىإحدى  تتركتترك
  يكونيكون  أالماميأالمامي  االقتراباالقتراب  حالةحالة  فيفي  ٔامأاما  الجانب،الجانب،  منمن  االقتراباالقتراب  حالةحالة  فيفي

..التصويبالتصويب  فشلفشل  حالةحالة  فيفي  الكرةالكرة  لمتابعةلمتابعة  وذلكوذلك  واحدواحد  وقتوقت ..التصويبالتصويب  فشلفشل  حالةحالة  فيفي  الكرةالكرة  لمتابعةلمتابعة  وذلكوذلك  واحدواحد  وقتوقت

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
ليهبطليهبط  لٔالماملٔالمام  خطوةخطوة  الطالبالطالب  ئاخذئاخذ  ،،  الكرةالكرة  الطالبالطالب  ٔاستالمٔاستالم  عندعند••

..الحلقالحلق  منمن  مناسبةمناسبة  مسافةمسافة  بعدبعد
ئاخذئاخذأالرضأالرضأالولىأالولى

..الحلقالحلق  منمن  مناسبةمناسبة  مسافةمسافة  بعدبعد
بالقدمبالقدم  خطوةخطوة  الطالبالطالب  ئاخذئاخذ  أالرضأالرض  علىعلى  أالولىأالولى  القدمالقدم  هبوطهبوط  بعدبعد••
القدمالقدم  ركبةركبة  رفعرفع  معمع  ٔاعلىٔاعلى  إلىإلى  للوثبللوثب  قدمهقدمه  علىعلى  الطالبالطالب  يرتقييرتقي••
تتركتترك  يديهيديه  بينبين  والكرةوالكرة  ارتفاعارتفاع  ٔاعلىٔاعلى  إلىإلى  الطالبالطالب  يصليصل  عندماعندما••

فيفي  للسلةللسلة  الخلفيةالخلفية  للوحةللوحة  الكرةالكرة  توجيهتوجيه  ويفضلويفضل  المرفوعة،المرفوعة،
..مباشرةمباشرة  الحلقالحلق  نحونحو  الكرةالكرة  توجيهتوجيه

وقتوقت  فيفي  القدمينالقدمين  كلتاكلتا  علىعلى  يهبطيهبط  الطالبالطالب  يديد  الكرةالكرة  تتركتترك  ٔانٔان  بعدبعد••
..مباشرةمباشرة  الحلقالحلق  نحونحو  الكرةالكرة  توجيهتوجيه

وقتوقت  فيفي  القدمينالقدمين  كلتاكلتا  علىعلى  يهبطيهبط  الطالبالطالب  يديد  الكرةالكرة  تتركتترك  ٔانٔان  بعدبعد••



..القدمينالقدمين  بإحدىبإحدى  رتقاءرتقاءاالٔ االٔ   بعدبعد  المجاورةالمجاورة  باليدباليد  الخلفيةالخلفية  اللوحةاللوحة  منمن  القريبالقريب
..العاليالعالي  والوثبوالوثب  االرتقاءاالرتقاء  قبلقبل  أالولىأالولى  الخطوةالخطوة  هيهي  تكونتكون
..الهدفالهدف  قربقرب ..الهدفالهدف  قربقرب

..الجانبالجانب  منمن  ساندةساندة
..للمتابعةللمتابعة  ممتدةممتدة  الذراعالذراع  وتبقىوتبقى  ٔاسفلٔاسفل  منمن  الكرةالكرة  ولفولف

..التصويبالتصويب  ٔاثناءٔاثناء  الوثبالوثب

..الحائطالحائط  علىعلى  الصقالصق  بشريطبشريط

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
القريبالقريب  الجزءالجزء  لمسلمس  لمحاولةلمحاولة  تقريباً تقريباً   4545  زاويةزاوية  منمن  الهدفالهدف  تجاهتجاهإإ  فيفي  الجري الجري ••
تكونتكون  عاليةعالية  بخطوةبخطوة  فوقهافوقها  يمريمر  ٔانٔان  الطالبالطالب  يحاوليحاول  كرةكرة  أالرضأالرض  علىعلى  توضعتوضع••
قربقرب  مكانمكان  منمن  التصويبالتصويب  تعليمتعليم  إلىإلى  ينتقلينتقل  االقتراباالقتراب  خطواتخطوات  إتقانإتقان  بعدبعد••

أالخرى أالخرى ٔاعلىٔاعلى
قربقرب  مكانمكان  منمن  التصويبالتصويب  تعليمتعليم  إلىإلى  ينتقلينتقل  االقتراباالقتراب  خطواتخطوات  إتقانإتقان  بعدبعد••
ساندةساندة  أالخرى أالخرى   واليدواليد  ٔاعلىٔاعلى  إلىإلى  اليمنىاليمنى  باليدباليد  التصويبالتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••
ولفولف  وأالصابعوأالصابع  الرسغالرسغ  حركةحركة  مراعاةمراعاة  معمع  التصويبالتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••
..أالعلىأالعلى  إلىإلى  الركبةالركبة  رفعرفع  معمع  التصويبالتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••
..الهدفالهدف  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  الحلقالحلق  قربقرب  الثباتالثبات  منمن  ))وقوفوقوف((••
الوثبالوثب  معمع  اليمنىاليمنى  القدمالقدم  رفعرفع  ثمثم  يساريسار  خطوتين،خطوتين،  منمن  التصويبالتصويب  ))وقوفوقوف((••

بشريطبشريط  مرسوممرسوم  مربعمربع  ٔاؤاو  الحائطالحائط  علىعلى  معلقمعلق  طوقطوق  استخداماستخدام  يمكنيمكن  ::مالحظةمالحظة



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..معامعا

  ..ٔاوالٔاوال  أالرضأالرض  المستالمست  التيالتي  القدمالقدم  ركبةركبة
×

√

    القدمينالقدمين  ،،  واحدهواحده  قدمقدم((  ..  التصويبالتصويب  فشلفشل  حالةحالة  فيفي  الكرةالكرة  لمتابعةلمتابعة

  ))خلفخلف  ،،  ٔامامٔامام

  ::  الذاتيالذاتي  التقويمالتقويم
  ::التاليةالتالية  العباراتالعبارات  ٔامامٔامام  ××    ٔاؤاو    √√عالمةعالمة  ضعضع  ..11

لٔالماملٔالمامئاخذئاخذ معامعا  بالكاملبالكامل  القدمينالقدمين  علىعلى  ليهبطليهبط  لٔالماملٔالمام  خطوةخطوة  الطالبالطالب  ئاخذئاخذ  ::أ أ 

ركبةركبة  رفعرفع  معمع  ٔاعلىٔاعلى  الىالى  للوثبللوثب  قدمهقدمه  علىعلى  الطالبالطالب  يرتقييرتقي::بب
  ::  الفراغالفراغ  وإمالٔ وإمالٔ   المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  خترخترأ أ   ..  22
  
القدمينالقدمينأ أ 
  
لمتابعةلمتابعة  واحدواحد  وقتوقت  فيفي  ..............................  كلتاكلتا  علىعلى  الطالبالطالب  يهبطيهبط  ::أ أ 

      ))    صحيحصحيح  ذكرذكر  ماما  كلكل    ،،
ٔامامٔامام  ،،  جانبجانب((        ..التصويبالتصويب  ٔاثناءٔاثناء  الكرةالكرة  ......................  أالصابعأالصابع::بب

  

القدمينالقدمين

خلفخلف


